
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού 
προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

2 Tροποποίηση της αριθμ. 1241.1977/13/22236/
22.12.1997 κοινής υπουργικής απόφασης, 
περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της 
«BOSHIP MANAGEMENT SA» που εδρεύει στον 
Παναμά.

3 Ανάκληση της αριθμ. 1241.2000/26/22260/
22.12.1997 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της Εται-
ρείας «FAIRSKY SHIPPING AND TRADING SA» με 
έδρα στον Παναμά.

4 Τροποποίηση της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/
15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 2722) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές 
εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων 
συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών  - 
εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφο-
ράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες 
και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργί-
ας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης 
(Global Positioning System - GPS). Δημιουργία 
Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, 
καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των 
μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και 
ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορι-
σμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς 
και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων 
που παρέχονται από το σύστημα αυτό».

5 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 
2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1262) 
με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτή-
σεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς 
καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέ-
σων».

6 Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 
υπάλληλο Γαλυφιανάκη Γεωργία του Χαριδήμου, 
του κλάδου ΠΕ/Α Τελωνειακών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/59/24107 (1)
  Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού 

προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του 

ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20.9.2002), όπως ισχύει, σύμ-
φωνα με τις οποίες «ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται 
από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των 
προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την 
οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα 
και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης».

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.11.2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

3. Το έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αριθμό πρωτοκόλ-
λου ΔΑΝΠ/12406/19.7.2017 σχετικά με τον καθορισμό 
ανωτάτων ορίων ηλικίας διορισμού.

4. Το γεγονός ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) απαιτείται να διαθέτουν 
εξειδικευμένη εμπειρία, τίθενται επικεφαλής συνεργείων 
που εκτελούν εξωτερικές εργασίες κατασκευής και συ-
ντήρησης σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα και έχουν την 
ευθύνη ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων και των 
εγκαταστάσεων, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή δύ-
σβατες περιοχές, ενώ απαιτείται καλή φυσική κατάσταση 
και άμεση ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες κάθε περί-
πτωσης, οι δε Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), απαιτείται να διαθέτουν αυξημένες ικανότητες οι 
οποίες αποκτώνται με τη συχνή ενασχόληση σε εναέρια 
και υπόγεια δίκτυα, μετασχηματιστές ισχύος και μέτρη-
σης καθώς και σε ειδικό εξοπλισμό αυτών των εγκατα-
στάσεων, ενώ συμμετέχουν σε συνεργεία συντήρησης 
και αποκατάστασης βλαβών με απαιτήσεις όπως αναρ-
ρίχηση και εργασία πάνω σε στύλους, εργασία σε υπόγει-
ους χώρους, συνθήκες δηλαδή εργασίας που απαιτούν 
αντοχή, δύναμη, αμεσότητα αντανακλαστικών, δυνατό-
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τητα ανταπόκρισης υπό συνθήκες έντασης και πίεσης, η 
οποία ανταπόκριση είναι εξαιρετικά δύσκολη για άτομα 
που έχουν μειωμένη, λόγω ηλικίας, προσαρμοστικότητα. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, 
λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των 
καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστη-
μιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το τεσσαρακοστό (40ο) 
έτος, για τις εξής κατηγορίες και ειδικότητες:

Κατηγορία Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ)

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης (ΠΕ)

Κατηγορία Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ)

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Κατηγορία Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης (ΔΕ)
Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/1977/57024/2017 (2)
Tροποποίηση της αριθμ. 1241.1977/13/22236/

22.12.1997 κοινής υπουργικής απόφασης, 

περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της 

«BOSHIP MANAGEMENT SA» που εδρεύει στον 

Παναμά.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17.4.1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22.4.1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31.8.1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25.7.1997).
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27.12.2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4.3.2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29.4.2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17.7.2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20.12.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14.12.1994) και 1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14.12.1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιδ. της αριθμ. 1241.1977/13/22236/22.12.1997 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 322/τ. ΑΠΣ/31.12.1997).

2. Τo αριθμ. 135817479957 0724 0023 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Τις από 25 Μαΐου 2017, 03 και 25 Ιουλίου 2017 αι-
τήσεις της εταιρείας «BOSHIP MANAGEMENT S.A.» για 
τροποποίηση της απόφασης εγκατάστασης ως προς την 
επωνυμία της εταιρείας.

4. Το από 24 Μαΐου 2017 πιστοποιητικό του Γενικού 
Προξένου του Παναμά στην Ελλάδα από το οποίο προ-
κύπτει ότι κατεχωρήθη νόμιμα στον Παναμά η εταιρεία 
«KIONI SHIPBROKER S.A.», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1241.1977/13/22236/
22.12.1997 (ΦΕΚ 322/τ. ΑΠΣ/31.12.1997) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής 
Ναυτιλίας περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου 
της εταιρείας «BOSHIP MANAGEMENT SA» που εδρεύ-
ει στον ΠΑΝΑΜΑ ως προς την επωνυμία της εταιρείας 
από «BOSHIP MANAGEMENT SA» (παλαιά επωνυμία) σε 
«KIONI SHIPBROKER S.A.» (νέα επωνυμία).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμμα-
τεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων / Γενική 
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφα-
λαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς αντι-
κατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική πράξη 
αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η αρχική 
εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέπειτα απο-
φάσεις τροποποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της 
παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 1241.1977/
13/22236/22.12.1997 (ΦΕΚ 322/τ. ΑΠΣ/31.12.1997).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949Τεύχος Β’ 2852/16.08.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/2000/57021/2017 (3)
Ανάκληση της αριθμ. 1241.2000/26/22260/

22.12.1997 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της Εται-

ρείας «FAIRSKY SHIPPING AND TRADING SA» με 

έδρα στον Παναμά.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17.4.1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22.4.1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31.8.1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25.7.1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27.12.2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4.3.2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29.4.2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17.7.2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20.12.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14.12.1994) και 1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14.12.1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιδ. της αριθμ. 1241.2000/26/22260/22.12.1997 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦEK 322/τ. ΑΠΣ/31.12.1997).

2. Την από 19 Ιουλίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
«FAIRSKY SHIPPING AND TRADING SA», με την οποία 
ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του 
γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 1241.2000/26/22260/
22.12.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 322/τ. ΑΠΣ/
31.12.1997) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλά-
δα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και 
ν.  27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, 
ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας «FAIRSKY SHIPPING 
AND TRADING SA» με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 1117581ΕΞ2017 (4)
    Τροποποίηση της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/

15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄ 2722) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές 

εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων 

συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - 

εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφο-

ράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες 

και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργί-

ας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης 

(Global Positioning System - GPS). Δημιουργία 

Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουρ-

γείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, 

καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των 

μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και 

ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορι-

σμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, κα-

θώς και του είδους και περιεχομένου των στοι-

χείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 

137 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 

230 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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3. του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει,

4. του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα»,

5. του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

7. του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178)«Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

8. του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»,

9. του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως 
ισχύει,

10. του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,

11. του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Διορισμός του Αλέ-
ξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού»,

12. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση Υπουρ-
γείων ... .μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

13. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210), «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

14. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

15. της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696),

16. της υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφασης του 
Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο 
Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722) όπως ισχύει,

17. της υπ’ αριθμ. 4402/88/2017 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 127),

18. τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Β΄ 94) και ιδίως το άρθρο 41,

19. την αριθμ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιών εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2016) σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 όπως ισχύουν.

Β. 1. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 0004170 

ΕΞ 2015 /15.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 2722) όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής.

2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2722) ως εξής:
1. Στον τίτλο του θέματος, η φράση «πλωτά μέσα (σλέ-

πια, κλπ) μεταφοράς πετρελαιοειδών» αντικαθίσταται 
από την φράση «πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα 
ναυτιλιακού καυσίμου».

2. Στον τίτλο του θέματος, η φράση «ηλεκτρονικού συ-
στήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System -
GPS)» αντικαθίσταται από την φράση «ηλεκτρονικού συ-
στήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System -
GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων».

3. Στο σημείο 2α του προοιμίου η φράση «πλωτά μέσα 
μεταφοράς πετρελαιοειδών» αντικαθίσταται από την 
φράση «πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτι-
λιακού καυσίμου».

4. Στη δεύτερη γραμμή του 1ου εδαφίου του άρθρου 1 
η φράση «για να εγκριθούν ως μεταφορικά εφοδιαστικά» 
αντικαθίσταται από την φράση «για να εγκριθούν ως 
εφοδιαστικά - μεταφορικά».

5. Στη δέκατη γραμμή του 1ου εδαφίου του άρθρου 1 
η φράση «να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα 
εντοπισμού θέσης ( Global Positioning System -GPS)» αντι-
καθίσταται από την φράση «να έχουν εγκαταστήσει ηλε-
κτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning 
System -GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων».

6. Στην τέταρτη γραμμή του 2ου εδαφίου του άρθρου 
1 η φράση εντός παρενθέσεως «Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ 
πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων» αντικαθίσταται 
από την φράση «Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ πλωτών εφοδια-
στικών - μεταφορικών μέσων».

7. Στην τελευταία γραμμή του 2ου εδαφίου του άρ-
θρου 1 η φράση «Μητρώου πλωτών μέσων μεταφοράς 
καυσίμων» αντικαθίσταται από την φράση «Μητρώου 
πλωτών εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων».

8. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών - 

εκροών σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα νο-
είται σύστημα που αποτελείται από i) μετρητικό σύστη-
μα εισροών - εκροών και ii) ηλεκτρονικού συστήματος 
εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS), 
συλλογής και αποστολής δεδομένων σε κεντρική βάση 
που τηρείται στην ΓΓΠΣ και ΔΥ.

2. Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για την εγκα-
τάσταση του συστήματος της ως άνω παραγράφου 1 
καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες θα ακολουθήσουν 
σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας.».

Ο τίτλος του άρθρου 3 «Ίδρυση και λειτουργία κέντρου 
συντονισμού στην ΓΓΠΣ» αντικαθίσταται από τον τίτλο 
«Δημιουργία μητρώου δεξαμενών».

10. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 4»
«Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης - 
Αποστολή στοιχείων 

Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα υποχρε-
ούνται να εγκαταστήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή 
στον πρώτο κατά νόμο δεξαμενισμό από την έκδοση της 
κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας, ηλεκτρονικό σύστη-
μα ελέγχου εισροών - εκροών και ηλεκτρονικού συστή-
ματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - 
GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Μετά την 
εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων και μετά την 
ανακοίνωση της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης 
δεδομένων ακολουθεί δοκιμαστική λειτουργία δύο (2) 
μηνών οπότε και άρχεται η παραγωγική λειτουργία όπου 
αποστέλλονται τα στοιχεία σε συνεχή βάση.»

11. Τα ακρωνύμια Γ.Γ.Π.Σ. και ΓΓΠΣ στον τίτλο και τα 
άρθρα της κοινής υπουργικής απόφασης να αντικατα-
σταθούν με το ΓΓΠΣ&ΔΥ.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υποδομών Ναυτιλίας
και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 1117583 ΕΞ 2017 (5)
    Τροποποίηση της αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 
ΕΞ 2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
1262) με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών και 
απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων με-
ταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδι-
αστικών μέσων».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 

Α΄ 137) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 230) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. του άρθρου 40 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει,

4. του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα»,

5. του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) « Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

7. του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

8. του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»,

9. του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως 
ισχύει,

10. του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,

11. του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Διορισμός του Αλέ-
ξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού»,

12. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση Υπουρ-
γείων ... .μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

13. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210), «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

14. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

15. της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696),

16. της υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφασης του 
Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο 
Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει,

17. της υπ’ αριθμ. 4402/88/2017 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 
Β΄ 127),

18. τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Β΄ 94) και ιδίως το άρθρο 41,

19. την αριθμ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιών εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2016) σε συνδυα-
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σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 όπως ισχύουν.

Β. 1. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. ΥΠ.ΟΙΚ. 
0001160 ΕΞ 2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 1262) όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτής. 

2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την αριθμ. AN.YΠ.OIK.0001160 ΕΞ 2016 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1262) ως εξής:
1. Στον τίτλο του θέματος, η φράση «πλωτών εφοδια-

στικών μέσων» αντικαθίσταται από τη φράση «πλωτών 
εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων».

2. Στο σημείο Β.1) και Β.2) του προοιμίου η φράση 
«πλωτά εφοδιαστικά μέσα» αντικαθίσταται από την 
φράση «πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 η φράση «πλωτών 
εφοδιαστικών μέσων» αντικαθίσταται από την φράση 
«πλωτών εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων».

4. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 όπου δίδεται ο ορι-
σμός «Πλωτά εφοδιαστικά μέσα» αντικαθίσταται από το 
παρακάτω εδάφιο: «1. «Πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά 
μέσα»: όλα τα δεξαμενόπλοια αυτοκινούμενα ή μη, κα-
θώς και οι φορτηγίδες - λάντζες που υπάγονται στον ΓΚΛ 
17 (ΦΕΚ Β΄ 1136) που διαθέτουν μόνιμες ή φορητές δε-
ξαμενές και εξοπλισμό μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊ-
όντων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που μεταφέρουν 
ναυτιλιακό καύσιμο προκειμένου να το παραδώσουν ως 
εφόδιο σε δικαιούχα απαλλαγής πλοία και μεταφέρουν 
ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική αποθήκη 
ή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης εντός της ελλη-
νικής επικράτειας και τα οποία θα πρέπει:».

5. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 η φράση 
«πλωτά εφοδιαστικά μέσα» αντικαθίσταται από την φρά-
ση «πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα».

6. Η φράση «πλωτά εφοδιαστικά μέσα» του τίτλου του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ II αντικαθίσταται από την φράση «πλωτά 
εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα».

7. Στις παραγράφους 1α), 1β), 2 και 2i) του άρθρου 3 οι 
φράσεις «πλωτών εφοδιαστικών μέσων», «πλωτά εφοδι-
αστικά μέσα» και «πλωτό εφοδιαστικά μέσο» αντικαθί-
σταται από τις φράσεις «πλωτών εφοδιαστικών - μεταφο-
ρικών μέσων», «πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα» 
και «πλωτό εφοδιαστικά - μεταφορικό μέσο» αντίστοιχα.

8. Η φράση «πλωτού εφοδιαστικού μέσου» των παρα-
γράφων 1 και 2i) του άρθρου 4 αντικαθίσταται από την 
φράση «πλωτού εφοδιαστικού - μεταφορικού μέσου».

9. Η φράση «πλωτού εφοδιαστικού μέσου» της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται από την φράση 
«πλωτού εφοδιαστικού - μεταφορικού μέσου».

10. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το σύστημα 
μέτρησης υπόκειται σε επαλήθευση λειτουργίας του 
μετρητή στο μηδέν τοις εκατό (0 %) τουλάχιστον ετη-
σίως , ενώ ο μετρητής διακριβώνεται τουλάχιστον κάθε 
τρία (3) χρόνια, εκτός και εάν ειδικοί λόγοι σε σχέση με τη 
λειτουργία του επιβάλλουν τη συχνότερη επαλήθευση 
ή διακρίβωση. Η διενέργεια της επαλήθευσης και της 

διακρίβωσης γίνεται από κατάλληλα κοινοποιημένο ορ-
γανισμό ή εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 
ή ισοδύναμο αυτού, στο σχετικό πεδίο. Ο εξοπλισμός 
μέτρησης που εγκαθίσταται σε πλωτά εφοδιαστικά - με-
ταφορικά μέσα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ως προς 
την καταλληλότητά του για εγκατάσταση και χρήση σε 
πλοία και πλωτά μέσα από κατάλληλα διαπιστευμένο 
φορέα.

11. Στο άρθρο 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τυχόν 
εγκατεστημένα συστήματα οφείλουν να συμμορφωθούν 
με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα εντός 
του προβλεπόμενου στο Άρθρο 10 χρονοδιαγράμμα-
τος».

12. Οι φράσεις «πλωτά εφοδιαστικά μέσα» και «πλωτό 
εφοδιαστικό μέσο» της παραγράφου 1 του άρθρου 7, και 
των άρθρων 8, 9 και 10 αντικαθίστανται από τις φράσεις 
«πλωτά εφοδιαστικά -μεταφορικά μέσα» και «πλωτό εφο-
διαστικό - μεταφορικό μέσο αντίστοιχα.».

13. Το άρθρο 12 διαγράφεται.
14. Τα ακρωνύμια Γ.Γ.Π.Σ. και ΓΓΠΣ στα άρθρα της κοι-

νής υπουργικής απόφασης να αντικατασταθούν με το 
ΓΓΠΣ&ΔΥ.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υποδομών Ναυτιλίας
και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΔΑΔΑ’1104457ΕΞ2017 (6)
    Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 

υπάλληλο Γαλυφιανάκη Γεωργία του Χαριδήμου, 

του κλάδου ΠΕ/Α Τελωνειακών. 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 61 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007): «Για πράξεις εξαιρετικές κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας του, που δεν επιβάλλονται από 
τα καθήκοντά τους, καθώς και για την κοινωνική τους 
δράση, μπορεί να απονέμονται στους υπαλλήλους οι 
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ακόλουθες κατά περίπτωση ηθικές αμοιβές: α) Έπαινος 
β) Μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων με δίπλωμα».

2. Τη διάταξη των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του 
ν. 3528/2007: «1. Ο έπαινος απονέμεται με απόφαση του 
αρμόδιου υπουργού μετά από σύμφωνη και ειδικά αιτιο-
λογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου» 
.... «3. Η πράξη απονομής ηθικής αμοιβής δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται 
με εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου ή του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο ανήκει 
ο υπάλληλος».

3. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 968/Β΄/22.3.2017.

5. Την απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 130 τ.Β΄/28.1.2013 με Θέμα: Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την υπ’ αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/τ. Ειδικών Θέ-
σεων και Οργάνων Διοίκησης) Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 ν. 4389/2016.

7. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4008/28.3.2016 (ΔΔΑΔ 1058732/

12.4.2016), υπ’ αριθμ. πρωτ.:17097/13.12.2016 (ΔΔΑΔ 
1001767/9.1.2017), υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4815/5.4.2017 έγ-
γραφο (αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ 1068052/8.5.2017), έγγραφα 
του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

8. Τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Γ΄ Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 
21.6.2017 (Ενημερωτικό Σημείωμα του Προέδρου αριθμ.: 
Δ.Υ.21.6.2017), αποφασίζουμε:

1. Την απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στη 
Γαλυφιανάκη Γεωργία του Χαριδήμου, του κλάδου ΠΕ/Α 
Τελωνειακών που υπηρετεί στο Τελωνείο Αερολιμένα 
«Ελ. Βενιζέλος», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
61 παρ. 1 και 62 παρ. 1 και 3 του ν. 3528/2007, λαμβα-
νομένου υπόψη ότι προέβη στην πράξη διάσωσης μιας 
ανθρώπινης ζωής, εν ώρα υπηρεσίας, η οποία αποτελεί 
εξαιρετική πράξη πέραν της επιβαλλόμενης από τα κα-
θήκοντά της υπό την έννοια της «κοινωνικής δράσης», η 
οποία επιβάλλει υπέρτερη κοινωνική και ανθρωπιστική 
δραστηριότητα.

2. H απόφαση να ανακοινωθεί με εγκύκλιο σε όλες τις 
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017

O Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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*02028521608170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2017-08-16T19:22:52+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




